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Město Český Brod 
Zápis 

14. řádná schůze rady města, konaná dne 
22. června 2022 v 17:00 hod. 

v místě: Sál v přízemí IC v čp.1 
 
Přítomni: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Filip Ulík, Tomáš Charvát, Ing. Milan 
Majer 
 
Omluveni: Pavel Kvasnička 
 
Přítomni přizvaní: JUDr. Jana Marková - právnička města, Ing. Šárka Jedličková - vedoucí 
FO, Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, Ing. Aleš Kašpar - tajemník MěÚ, Ing. Miroslav 
Kruliš - ředitel TS, Jan Svoboda - velitel MP 
 
Předsedající: Mgr. Tomáš Klinecký, Bc. Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Pavlína Králová 
 
Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 253/2022 - 280/2022 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Filip Ulík 
 
Zahájení v 17:02 hod. – pan místostarosta Mgr. Klinecký přivítal přítomné členy rady města a 
ostatní hosty, dodal, že se pan starosta Bc. Nekolný omlouvá ze začátku jednání a dorazí 
později, dále se z jednání omlouvá radní Kvasnička. Poté zahájit 14. řádnou schůzi rady 
města a konstatoval, že jsou přítomni 4 z 6 radních, tudíž je zasedání usnášeníschopné. 
Dále dodal, že radní Mgr. Janík podal rezignaci na post zastupitele dne 20. 6. 2022, proto 
rada města bude mít 6 členů. 
Pan místostarosta dále sdělil, že na programu jednání je 31 bodů a informací, omluvil se na 
zaslání bodu č. 31 na poslední chvíli. Následně otevřel diskuzi k navrženému programu 
jednání rady měst, kdy proběhla diskuze k bodu č. 31 – na doplnění informací do důvodové 
zprávy.  

Ing. Ulík se dotázal, proč je bod předkládán tak narychlo na jednání RM. 
Ing. Majer odpověděl, že se takto domluvili při schůzce ohledně umístění skateparku. Mgr. 
Klinecký navrhl, že ještě před samotným zahájením programu bude otevřena obecná 
rozprava, jelikož jako hosté byli přizváni Ing. Kruliš a p. Svoboda. 
 
Mgr. Klinecký se posléze zeptat, zda je ověřený zápis z minulého jednání rady města. Paní 
Králová odpověděla, že zápis je zpracovaný a nyní je u ověřovatele, kterým byl jmenován 
radní Charvát. 
 
Hlasování o předloženém programu: 4/0/0. 
Ověřovatel zápisu: Ing. Filip Ulík. 
Hlasování o ověřovateli: 4/0/0. 
Zapisovatelka: Pavlína Králová. 
 
Poté Mgr. Klinecký otevřel obecnou rozpravu s p. Svobodou a Ing. Krulišem. 
 
Obecná rozprava 
 
Jan Svoboda – velitel MP 
- zmínil nepořádek v ZZN a probíhající diskuze na facebookových stránkách 
- dodal, že každá hlídka objíždí park, ZZN i nádraží a vše si dokumentují, aby měli 
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důkaz, kontroly probíhají každý den – přes den i v noci.  
Mgr. Klinecký reagoval a zeptal se na kamery u nádraží, a jak funguje spolupráce s 
kamerovým systémem města. Pan Svoboda sdělil, že nemají kamery u nádraží, ty jsou ČD a 
že vidí jen ke kolostavům, dál ne a z druhé strany vidí na schody, na perony vůbec. Dodal, 
že ČD jim neposkytla spolupráci.  
Ing. Ulík měl dotaz na ochranku na nádraží a na jejich pravomoc. Pan Svoboda odpověděl, 
že pravomoc nemají žádnou, hlídají veřejný pořádek a při problému volají MP. 
Dále proběhla diskuze z praxe. 
Ing. Ulík se dotázal, jak funguje telefon MP, kam volají lidé. Pan Svoboda odpověděl, že po 4 
zazvonění se hovor přesměruje na mobil, ale lidé již delší čekání nevydrží. 
Ing. Ulík uvedl, že by mělo nějak vylepšit. Pan Svoboda dodal, že by šlo vyřešit přes 
tísňovou linku 156 s nabídkou, ale musel by tam vždy sedět jeden strážník. 
Ing. Ulík dodal, že se jedná o technické řešení hovorů s přesměrováním na mobil, když 
hlídka nevidí číslo volajícího, ale své číslo pevné linky, pokud by se upravilo nastavení, mohli 
by strážníci volat zpět.  
Ing. Kašpar sdělil, že přesměrování by se dalo určitě i zkrátit.  
Radní Charvát dodal, že tím se nevyřeší situace s tím, že nevidí číslo. 
Ing. Majer navrhl pevné přesměrování z linky na mobil, aby možnost prověřil p. Hor – bude 
zadán úkol. 
Pan Svoboda dále zmínil, že spolupracují s TS – posílají si fotky. 
 
Ing. Miroslav Kruliš – ředitel technických služeb 
- zmínil s nepořádkem v areálu ZZN, hlavně zadní vlečka za budovou;  
- dodal, že nádraží se od minulého týdne hodně zlepšilo; 
- dále řešil, že v parku u zvonice byly postavené stany, ta samá situace se opakovala i 
za jatkami za skládkou.  
- dále zmínil radniční zahradu, kde se schází mládež, ulice Šafaříkova, kde je stále 
nepořádek (vysbírá se tam 6 až 7 pytlů denně).  
- propad komunikací – také řeší operativně ve spolupráci s MP, když je potřeba. 
 
Dále proběhla diskuze s radními. 
 
Byla zmíněna protialkoholní stanice, jelikož není uzavřena smlouva a nejbližší je v Příbrami - 
návrh na řešení. 
Dále je problém s možným odchodem do důchodu  - jak u zaměstnanců MP, tak i u TS. 
Pan Svoboda dodala, že v loňském roce řešili 3.792 přestupků, letos zatím 2.122. Dodal, že 
neví, jak nalákat lidi ve srovnání třeba s Prahou. 
Ing. Kruliš zmínil, že se nyní řeší polopodzemní kontejnery dle vzoru města Poděbrad - 
dotace na rozšíření sběru tříděného odpadu a že roste zájem občanů o kompostéry.  
 
Mgr. Klinecký poděkoval panu Svobodovi za účast na jednání a bylo přistoupeno k 
programu.  
 
Jan Svoboda odchod 17:40 hod.  
 
Program pro - 14. řádná schůze rady města 
 
1. Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod 
2. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za poskytování 
sociálních služeb v Denním stacionáři 
3. ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 2022 
4. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení HV 
za rok 2021 
5. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
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6. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2021 
7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2021 
8. Nová školní jídelna, č. p. 1099- schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
9. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2021 
10. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2021 
11. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení 
HV za rok 2021 
12. CVIK -  schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení HV za rok 2021 
13. CVIK - žádost o přijetí dotace 
14. Zrušení usnesení č. 232/2021, zrušení usnesení č. 299/2021 a vyhlášení záměru na 
pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, v areálu ZZN 
15. Vyhlášení záměru na zřízení práva stavby 
16. Záměr na prodej speciální přívěsu (podvalníku) z majetku MěL 
17. Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod - zrušení VZ 
18. Vyhodnocení veřejné zakázky "Úsekové měření na silnici I/12" 
19. Smlouva o výpůjčce Zvonice 
20. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na půdní vestavbu v budově č. p. 1 
21. Dodatek č. 34 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města - UNIQA pojišťovna, a.s. 
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 202100344 - TransPharmaceutic s.r.o. 
23. Ukončení dohody o hostované elektronické spisové službě s obcí Poříčany 
24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb městského architekta 
25. Revokace usnesení, prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, 
Český Brod 
26. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2 - Blechová Petra 
27. Výsledky participativního rozpočtu "Broďáci Brodu 2022" 
28. Nařízení upravující způsob úhrady parkovného na parkovištích P+R č. 2/2022 
29.  Informace - Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 
6. 2022 
30.  Informace - Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
31.  Informace - Varianty umístění skateparku 
 
1. Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 20. 6. 2022 nám byla doručena písemná rezignace Mgr. Pavla Janíka na funkci člena 
Zastupitelstva města Český Brod, kterou podal ke dni 20. 6. 2022, čímž tímto dnem došlo k 
zániku jeho mandátu.  
Dopisem ze dne 21. 6. 2022 byl o vzniku mandátu vyrozuměn náhradník kandidátní listiny 
volební strany „SNK - Zájmy Českého Brodu“, Mgr. Josef Ležal, kterému bude předáno 
osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Český Brod. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Mgr. Klinecký shrnul informace dle důvodové zprávy. Dodal, že se Mgr. Ležal nemohl z 
pracovních důvodů dostavit na jednání rady města. Je to náhradník Mgr. Janíka za SNK – 
Zájmy Českého Brodu. V termínu dalšího jednání rady města je Mgr. Ležal na táboře. Dodal, 
že předání osvědčení je zákonně vyřešeno usnesením. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 253/2022 
Rada města 
 
I.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného předáním osvědčení o nastoupení do funkce člena 
Zastupitelstva města Český Brod Mgr. Josefu Ležalovi. 
 
Jelikož byl ještě přítomen Ing. Kruliš, navrhl místostarosta předřazení bodu č. 5. 

2. Technické služby Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2021 ke schválení, HV za 2021 ve výši 1.856.576,81 Kč je navržen na 
přidělení do fondu odměn ve výši 400.000 Kč a do rezervního fondu organizace ve výši 
1.456.576,81 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k ověření 
účetní závěrky za rok 2021. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné dopady na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy. Doplnila, jaké bylo složení kontrolní pracovní skupiny. Ing. 
Kruliš ji doplnil a dodal, že proběhla kontrola i kontrolním výborem. Zmínil možnou opravu 
střechy na hřbitově, nakoupení sekačky. A vypíchl vysoké příjmy z tříděného odpadu.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 254/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 
339, Český Brod, IČO: 00875180, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 
339, Český Brod, IČO: 00875180, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 
1.856.576,81 Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku ve výši 
400.000 Kč a do rezervního fondu organizace částku ve výši 1.456.576,81 Kč.  
 
3. ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory - Změna výše úhrad za 
poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Příspěvková organizace žádá o schválení změn ve výši úhrad za poskytování sociální služby 
Denní stacionář. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
--- 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
--- 
  
Mgr. Klinecký poděkoval Ing. Krulišovi za účast na jednání a bylo přistoupeno k dalšímu 
bodu na programu.  
 
Ing. Kruliš odchod 17:52 hod.  
 
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 255/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, změnu ve výši úhrad za poskytování sociální služby Denní 
stacionář dle Sazebníku úhrad, který je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení.   
 
4. ANNA Český Brod - schválení dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na rok 
2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
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Čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb je podmíněno schválením 
veřejnoprávní smlouvy o dotaci zřizovatelem příspěvkové organizace. Nyní je ke schválení 
předložen dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na 
rok 2022 č. S-0243/SOC/2022/3, který se uzavírá mezi Středočeským krajem, IČO: 
70891095, a příspěvkovou organizací města Český Brod - ANNA Český Brod, sociální 
služby pro seniory, IČO: 00873713.  
V dodatku č. 3 se jedná již o celkovou dotaci na rok 2022 v konečné výši 12.465.600 Kč.   
Celkově přiznaná dotace na poskytování sociálních služeb pro naši organizaci je o 4.000.000 
Kč nižší než v loňském roce, kdy byla celková dotace 16.480.000 Kč.   
Tento výpadek příjmů částečně pokryjeme navýšením úhrad z dubna letošního roku. Pokud 
však nebude již žádné dofinancování dotací, můžeme očekávat problémy s financováním 
organizace koncem roku.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zatím nemá vliv na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
--- 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 256/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 
poskytování sociální služby na rok 2022 č. S-0243/SOC/2022/3 mezi Středočeským krajem, 
IČO: 70891092, a příspěvkovou organizací města Český Brod, ANNA Český Brod, sociální 
služby pro seniory, IČO: 00873713. Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení.  
 
5. ANNA - sociální služby - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka PO za rok 2021 ke schválení. HV za rok 2021 ve výši 134.504,11 Kč je navržen v 
celé výši 134.504,11 Kč dle návrhu organizace převést do rezervního fondu. V organizaci byl 
proveden audit k prověrce hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2021. Zpráva o 
provedeném auditu je součástí návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
Žádné dopady na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy. Dodala, že interní kontroly probíhají každoročně.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 257/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory, IČO: 00873713, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 134.504,11 Kč a 
přiděluje jej dle návrhu organizace do rezervního fondu ve výši 134.504,11 Kč.    
 
6. ZŠ Žitomířská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena ke schválení 
účetní závěrka za rok 2021. HV v celkové výši 1.434.500 Kč za 2021 je rozdělen do fondů 
organizace takto: do fondu odměn 100.000 Kč a do rezervního fondu organizace 1.334.500 
Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní 
závěrky za rok 2021. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné dopady na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy. Zmínila, že by mohly nastat problémy v energiích.  
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 258/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 
okres Kolín, IČO: 46383506, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 1.434.500 Kč 
a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 100.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 1.334.500 Kč. 
 
7. ZŠ Tyršova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2021 ke schválení. HV v celkové výši 635.209,28 Kč za 2021 je rozdělen do 
fondů organizace takto: do fondu odměn 135.000 Kč a do rezervního fondu organizace 
500.209,28 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce 
hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2021. Zpráva o provedeném auditu je součástí 
návrhu usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádný vliv na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 259/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, 
okres Kolín, IČO: 46383514, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 635.209,28 
Kč a přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 135.000 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 500.209,28 Kč. 
 
8. Nová školní jídelna, č. p. 1099- schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2021 ke schválení. HV za 2021 ve výši 1.806.386,71 Kč je rozdělen do fondů 
organizace takto: do fondu odměn 262.829,71 Kč a do rezervního fondu organizace 
1.543.557 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce 
hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2021. Zpráva o provedeném auditu je součástí 
návrhu usnesení.  
Pozn. Závěrečná zpráva auditora upozornila na spoustu nedostatků, které jsou 
potřeba narovnat v průběhu roku 2022. Z výše uvedeného důvodu je i na rok 2022 
plánovaná opětovná kontrola firmou Atlas Audit. Z důvodu ukončení smlouvy o vedení 
účetnictví se společností VIS Plzeň k 30. 6. 2022 je k tomuto datu doporučeno provést 
mimořádnou inventarizaci.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné dopady na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy. Dodala, že byla zjištěna pochybení a zkreslování 
hospodářského výsledku. Nápravná opatření musí proběhnout do 31. 7. 2022. Ke konci 
června končí účetní firma VIS Plzeň. Zapracováno do znění usnesení. 
Dodala, že by byla ráda, aby se vedení města situací zabývalo. Na pondělí 27. 6. 2022 je 
svolána schůzka s panem Žecem. 
  
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký se dotázal, že se hledá ekonom, nebo i hospodář.  
Ing. Jedličková odpověděla, že chybí ekonom a účetní.  
Mgr. Klinecký dodal, že ředitel je pověřen vedení organizace, výběrové řízení nás čeká a 
bude se řešit v dohledné době. 
Ing. Jedličková dodala, že je jedná o složitou situaci, organizace musí dodržovat rozpočet a 
sdělit vedení, jak si vede – finančně. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 260/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 
Český Brod, IČO: 09276599, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 
Český Brod, IČO: 09276599, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 1.806.386,71 Kč  a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 262.829,71 Kč a do 
rezervního fondu organizace částku 1.543.557 Kč. 
 
III.      ukládá 
 
   příspěvkové organizaci Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, Český Brod, IČO: 
09276599, předložit zřizovateli závěry mimořádné inventarizace ke dni 30. 6. 2022, a to v 
termínu do 31. 7. 2022.    
 
IV.      ukládá 
 
   příspěvkové organizaci Školní jídelna Český Brod, Bezručova 1099, 282 201 Český Brod, 
IČO: 09276599, předložit zřizovateli zprávu o tom, jakým způsobem se příspěvková 
organizace vypořádala s nápravnými opatřeními dle zprávy auditora za rok 2021, a to v 
termínu do 31. 7. 2022.   
 
9. MŠ Sokolská Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh na 
schválení účetní závěrky za rok 2021. HV za 2021 ve výši 57.305,69 Kč je rozdělen do fondů 
organizace takto: do fondu odměn 40.000 Kč a do rezervního fondu organizace 17.305,69 
Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byl proveden audit k prověrce hospodaření a 
ověření účetní závěrky za rok 2021. Zpráva o provedeném auditu je součástí návrhu 
usnesení.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné dopady na rozpočet města. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký navrhl sloučit diskuzi k bodům č. 9, č. 10 a č. 11 a předal slovo vedoucí 
finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula informace dle důvodových zpráv.  
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 261/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu 
zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Sokolská 1313, 
okres Kolín, IČO: 48664421, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 57.305,69 Kč a a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 40.000 Kč a do rezervního 
fondu organizace částku 17.305,69 Kč. 
 
10. MŠ Liblice Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh na 
schválení účetní závěrky organizace za rok 2021, rozdělení HV v celkové výši 119.743,98 Kč 
za rok 2021 je dle návrhu organizace do fondu odměn 19.743,98 Kč a do rezervního fondu 
ve výši 100.000 Kč. V organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 
2021. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu na rozpočet. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Diskuze spojena s bodem č. 9.  
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 262/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
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   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod - Liblice, 
Lstibořská 183, IČO: 70997489, výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši 119.743,98 Kč a 
přiděluje jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 19.743,98 Kč a do rezervního 
fondu částku 100.000 Kč.  
 
11. MŠ Kollárova Český Brod - schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a 
rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložen návrh ke 
schválení účetní závěrky za rok 2021. Rozdělení HV ve výši 287.162,53 Kč za rok 2021 je 
rozdělen do fondů organizace takto: do fondu odměn 50.000 Kč a do rezervního fondu 
organizace 237.162,53 Kč, a to dle návrhu organizace. V organizaci byla provedena kontrola 
k ověření účetní závěrky za rok 2021. Usnesení pracovní skupiny je přílohou návrhu 
usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu na rozpočet. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Diskuze spojena s bodem č. 9.  
 
Radní Charvát se dotázal k SŠMG Liblice, zda si převedli také fondy. 
Ing. Jedličková odpověděla, že ne, začínají na nule. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 263/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
IČO: 70997497, účetní závěrku za rok 2021 ve znění, které je přílohou originálu zápisu k 
tomuto usnesení.  
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, 
IČO: 70997497, výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové výši 287.162,53 Kč a přiděluje 
jej do fondů organizace takto: do fondu odměn částku 50.000 Kč a do rezervního fondu 
organizace částku 237.162,53 Kč. 
 
12. CVIK -  schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení a rozdělení HV za rok 2021 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě předložených dokladů a zprávy z provedené kontroly je předložena účetní 
závěrka za rok 2021 ke schválení. HV za rok 2021 v celkové výši 32.734,97 Kč za 2021 je 
navržen celý do rezervního fondu organizace 32.734,97 Kč, a to dle návrhu organizace. V 
organizaci byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky za rok 2021. Usnesení pracovní 
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skupiny je přílohou návrhu usnesení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji souhlasit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Žádné dopady na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy. Doplnila, že mají externí účetní (vysoké cestovní náklady). 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Radní Charvát dodal, že když je někdo externě a platí se na fakturu, jde to z rozpočtu, což by 
mohlo pomoci situaci ve školní jídelně.  
Ing. Ulík a radní Charvát navrhli sjednotit účetní služby všech příspěvkových organizací pod 
jednu účetní společnost. 
Ing. Ulík se dotázal na situaci v době covidu (prodané lístky a nehrané představení), zda se 
již vyřešilo. 
Ing. Jedličková – ano, už se s tím popasovali. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 264/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, účetní závěrku za rok 2021 ve 
znění, které je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      schvaluje 
 
   ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury, 
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 46390427, výsledek hospodaření za rok 
2021 v celkové výši 32.734,97 Kč a přiděluje jej do rezervního fondu organizace v celé 
částce 32.734,97 Kč. 
 
13. CVIK - žádost o přijetí dotace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na základě žádosti příspěvkové organizace CVIK je předložen návrh na projednání a 
souhlas s přijetím dotace z Ministerstva kultury na projekt Doplnění ICT vybavení pro 
knihovnu a její uživatele. Jedná se o dotaci ve výši 27.000,- Kč. Celkové náklady projektu 
činí 38.724,- Kč. Částka ve výši 11.724,- Kč bude hrazena z rozpočtu PO. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
FO doporučuje schválit.  
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
Bez dopadu na rozpočet města.  
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí finančního odboru Ing. Jedličkové, která shrnula 
informace dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 265/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   ve funkci zřizovatele s přijetím neinvestiční dotace příspěvkovou organizací Centrum 
vzdělávání, informací a kultury, nám. Arnošta z Pardubic č. p. 1, Český Brod, IČO: 
46390427, ve výši 27.000,- Kč z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky na projekt 
"Doplnění ICT vybavení pro knihovnu a její uživatele".   
 
14. Zrušení usnesení č. 232/2021, zrušení usnesení č. 299/2021 a vyhlášení záměru na 
pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202, v areálu ZZN 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Předkládáme RM bod k jednání, který se týká pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 
202 v areálu ZZN, místnost č. 2 o výměře 20,58 m2, místnost č. 3 o výměře 36,41 m2, 
místnost č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, místnost č. 6 o výměře 
13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2 vč. užívání společných prostor, chodby. Záměr 
na pronájem výše uvedených prostor vyhlásila RM svým usnesením č. 232/2021 ze dne 26. 
5. 2022. V následujícím jednání přijala RM další usnesení č. 299/2021 ze dne 23. 6. 2021. 
Tímto usnesením souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s paní Kateřinou Lasákovou, 
IČO: 04405579, se sídlem Nová Vyhlídka 444, 289 14 Poříčany, za cenu (uvedenou v 
záměru) 101 Kč/m2/měsíc a pověřila OR přípravou nájemní smlouvy. Na základě tohoto 
usnesení nechala paní Lasáková vypracovat projektovou dokumentaci na úpravu prostor, na 
vlastní náklady. Podle této PD byl připraven bod k jednání RM, jehož obsahem bylo 
rozdělení nákladů, které by investoval do úprav prostor nájemce a které město. Tento bod 
byl předložen RM a následně stažen z jednání z důvodů připomínek radních a doplnění 
podkladů. Při dalším předložení byl bod opět stažen. Mezitím OR připravil návrh smlouvy na 
pronájem, který byl připomínkován nájemcem, který v případě uzavření nájemní smlouvy, by 
do úprav prostor vložil 1.279.230,97 Kč bez DPH, což jsou předpokládané náklady na úpravu 
prostor. Celé náklady by hradil nájemce a náklady "podíl město" by byly předmětem 
kompenzace proti nájmu.  
Při přípravě návrhu smlouvy, zúčastněnými stranami, se vyskytly body ve smlouvě, které 
nebyly akceptovatelné ani nájemcem, ani pronajímatelem. Nájemce požadoval ustanovení 
ve smlouvě o vypořádání vložených investic, v případě ukončení nájmu ze strany města. 
Po konzultaci s právničkou města JUDr. Markovou předkládáme zrušení usnesení č. 
232/2021 (vyhlášení záměru), zrušení usnesení č. 299/2021 (vzetí nabídky, na vyhlášený 
záměr, na vědomi a pověření OR přípravou smlouvy. Následně vyhlášení nového záměru, 
který zohledňuje výsledky jednání a to: náklady na úpravu prostor bude hradit město. Úprava 
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prostor proběhne pouze nejnutnější, nezbytné pro možnost pronájmu tj. elektroinstalace, 
voda a odpady. Tomuto odpovídá i cena za nájem, který se oproti původnímu záměru 
navýšila na 200 Kč/m2/měsíc. 
 
Vyhlášení záměru na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. 
st. 258 – vchod z areálu ZZN, v přízemí: místnost č. 2 o výměře 20,58 m2, místnost č. 3 o 
výměře 36,41 m2, místnost č. 4 o výměře 18,71 m2, místnost č. 5 o výměře 46,30 m2, 
místnost č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnost č. 7 o výměře 12,01 m2  
vč. užívání společných prostor, chodby. Za cenu 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem na dobu 
určitou 5 let. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje zrušit usnesení RM č. 232/2021 a č. 299/2021 a vyhlásit nový záměr předem 
určenému zájemci. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z nájemného bude příjmem na hospodářském středisku Bytové hospodářství. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Mgr. Klinecký dodal, že proběhla schůzka se zástupci firmy.  
Město by provedlo základní úpravy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Dočkalová sdělila, že se nájemní smlouva uzavře na 5 let s možností prodloužení. 
Následně proběhla debata.  
Mgr. Klinecký řekl, že by se přikláněl k tomu, aby smlouva byla na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou.  
Radní Charvát dodal, že když bude dobře nastavená výpovědní doba, tak by to mohlo situaci 
vyřešit. Nevíme, kdy budeme prostory potřebovat. 
JUDR. Marková sdělila, že v době určité vidí problém s cenou nájmu vzhledem k inflaci, 
komfortnější řešení je doba neurčitá. 
Ing. Majer řekl, že v materiálu opět chybí rozpočet.  
Mgr. Klinecký shrnul, že zájemci chtějí mít jistotu, že se jim během doby nájmu investice 
vrátí, vyhlásil by záměr na dobu neurčitou.  
JUDr. Marková sdělila, že investice jsou zmíněny v nájemní smlouvě. 
Mgr. Dočkalová shrnula nezbytné opravy – elektroinstalace, vody, ale nic víc, zbytek je na 
nájemcích. 
Znění protinávrhu dle Mgr. Klineckého: „Rada města vyhlašuje záměr: 
 - na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, k. ú. 
Český Brod, vchod z areálu ZZN, sestávajících z místnosti č. 2 o výměře 20,58 m2, místnosti 
č. 3 o výměře 36,41 m2, místnosti č. 4 o výměře 18,71 m2, místnosti č. 5 o výměře 46,30 m2, 
místnosti č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnosti č. 7 o výměře 12,01 m2, vč. užívání společných 
prostor, chodby, předem určenému zájemci Kateřina Lásáková, IČO: 04405579, se sídlem 
Nová Vyhlídka 444, 289 14 Poříčany, za cenu 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.“ 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém protinávrhu 
Mgr. Klineckého na znění usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 266/2022 
Rada města 
 
I.      ruší 
 
   svoje usnesení č. 232/2021 ze dne 26. 5. 2021. 
 
II.      ruší 
 
   svoje usnesení č. 299/2021 ze dne 23. 6. 2021. 
 
III.      vyhlašuje záměr 
 
   na pronájem prostor v budově č. p. 202, která je součástí pozemku p. č. st. 258, k. ú. 
Český Brod, vchod z areálu ZZN, sestávajících z místnosti č. 2 o výměře 20,58 m2, místnosti 
č. 3 o výměře 36,41 m2, místnosti č. 4 o výměře 18,71 m2, místnosti č. 5 o výměře 46,30 m2, 
místnosti č. 6 o výměře 13,33 m2 a místnosti č. 7 o výměře 12,01 m2, vč. užívání společných 
prostor, chodby, předem určenému zájemci Kateřina Lásáková, IČO: 04405579, se sídlem 
Nová Vyhlídka 444, 289 14 Poříčany, za cenu 200 Kč/m2/měsíčně. Pronájem bude uzavřen 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
 
15. Vyhlášení záměru na zřízení práva stavby 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje objednal znalecký posudek, týkající se ceny práva stavby. 
Odbor rozvoje objednal geometrický plán, týkající se nového rozdělení či sloučení pozemků. 
Geometrický plán včetně potřebných listin byl odeslán na Katastrální úřad do Kolína, nyní 
čekáme na zapsání. 
 
Právo stavby se bude týkat pozemků: 
. KN p.č. 2155 o výměře 50 m2 ostatní plocha 
. KN p.č. 2156 o výměře 320 m2 ostatní plocha 
. KN p.č. 996/29 o výměře 1.979 m2  ostatní plocha 
. KN p.č. 996/28 o výměře 1.007 m2 ostatní plocha 
. KN p.č. 996/25 o výměře 963 m2 zahrada 
. KN p.č. 996/32 o výměře 46 m2 ostatní plocha 
v obci a k.ú. Český Brod. 
Kontrolou katastru nemovitostí dne 20. 6. 2022 bylo zjištěno, že rozdělení či sloučení 
pozemků bylo dle geometrického plánu zapsáno. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje vyhlásit záměr na zřízení práva stavby, hodnotu necháváme na 
zvážení rady města. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Mgr. Klinecký dodal, že nejspíše na zářijové zastupitelstvo města by 
měla být předložena smlouva. 
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Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer řekl, že by byl rád, aby se stavba podložila nějakým materiálem (odhadem), kolik 
budeme mít dětí.  
ÚKOL: Demografická studie – poslat studii Ing. Majerovi – Ing. Soukupová.  
Radní Charvát dodal, že se o tom DSO radí, rezervace míst pro Český Brod bude vysoká. 
Dále zmínil kapacitu škol, bude se muset snížit, aby nedošlo ke snížení kvality výuky. Zmínil 
další projekty a plány na stavbu škol v okolních obcích. 
JUDr. Marková dodala, že pokud zbydou volná místa, můžeme je za úplatu poskytnout 
dalším obcím. 
Mgr. Dočkalová sdělil, že vyblokovaná kapacita nic neřeší, protože ji kraj naplní dětmi. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 267/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na zřízení práva stavby pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice, IČO: 
09748989, za účelem provedení stavby Český Brod, Novostavba pavilonu Základní školy 
Žitomířská, na pozemcích KN p.č. 996/29, 996/32, 2156, 996/28, 996/25 a 2155 v obci a k.ú. 
Český Brod. Právo stavby bude zřízeno úplatně na dobu určitou 99 let za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 1.183.250 Kč. Podmínkou práva stavby je v termínu do konce 
roku 2027 vybudování stavby "Novostavba pavilonu Základní školy Žitomířská", dle 
projektové dokumentace zpracované společností GREBNER inženýrská a projektová 
kancelář spol. s r.o., se sídlem Jeseniova 1196/53, Praha 3, IČO: 25076655, v 06/2021.  
 
16. Záměr na prodej speciální přívěsu (podvalníku) z majetku MěL 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM vyhlásila záměr na prodej speciální podvalníku (podvalu) pod UNC. Tento záměr byl 
řádně vyvěšen na úřední desku dne 16. 05. 2022 a a sejmut dne 17. 06. 2022. Tento záměr 
byl jako inzerát také zveřejněn na bazarovém serveru Bazos.cz. Do data sejmutí nebyla na 
podatelně města evidována žádná nabídka, proto navrhujeme RM vyhlásit záměr znovu se 
sníženou prodejní cenou o 10 %, původní cena byla 43.000 Kč vč. DPH, proto navrhujeme 
vyhlásit záměr za cenu 38.700 Kč vč. DPH. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje vyhlásit záměr na prodej za cenu 38.700 Kč. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Výnos z prodeje by byl příjmem na hospodářském středisku Městské lesy. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o opakované vyhlášení se sníženou cenou. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 268/2022 
Rada města 
 
I.      vyhlašuje záměr 
 
   na prodej speciální přívěsu - podvalu, výrobce ZTS Detva, rok výroby 1993, výrobní číslo 
050, barva šedá základní, rozměry ložné plochy délka 2.650 mm, šířka 1.800 mm, celkové 
rozměry délka 4.700 mm, šířka 2.500 mm, výška 2.220 mm, hmotnost pohotovostní 1.300 
kg, užitečná vč. obsluhy 3.100 kg, celková 4.400 kg, kola jednoduchá disková, pneumatiky 
8,25 – 20NB 41 14 PR, ráfky 6,2 x 20, počet náprav 1, nejvyšší povolená rychlost 70 km/h, 
brzdy provozní, parkovací, spojovací zařízení oko s průměrem 40 mm. Forma prodeje je 
obálkovou metodou, a to za minimální nabídkovou cenu 38.700 Kč vč. DPH. 
 
17. Odtahy, úschova vozidel z území města Český Brod - zrušení VZ 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města usnesením č. 177/2022 ze dne 11. 5. 2022 schválila vyhlášení veřejných 
zakázek: 
1. "Rámcová smlouva - provádění odtahů vozidel pro město Český Brod" 
2. "Rámcová smlouva - provozování odstavné plochy pro město Český Brod" 
 
Uvedené VZ byly vyhlášeny dne 18. 5. 2022 na profilu zadavatele: https://ezak.cesbrod.cz/ a 
zároveň byli za každou zakázku osloveni tři dodavatelé. 
K termínu pro příjem nabídek k 13. 6. 2022 nebyly přijaty žádné nabídky. 
 
Radě města předkládáme k odsouhlasení zrušení těchto veřejných zakázek z důvodu 
nepředložení vyhovujících nabídek. 
 
Je na zvážení, jestli dané zakázky opětovně opakovaně vyhlásit nebo zvážit jiný postup 
řešení této problematiky. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
OR doporučuje souhlasit ze zrušením vypsaných veřejných zakázek  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Mgr. Klinecký předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer se zeptal, zda máme vraky na odtahování. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že vraky nejsou problém, na krajských silnicích si vše má řešit 
kraj, dodala, že oprávnění si řídí vlastník komunikace. 
Mgr. Klinecký zmínil vozidla bez STK, mělo by pro ně být parkoviště, aby si je vlastník mohl 
vyzvednout.  
Mgr. Dočkalová doplnila, že když si je vlastník nevyzvedne, tak se prodají. OŽPZ řeší odtahy 
vozidel, když jsou na zeleni, ale obec by měla mít pozemek, kam by se daly odtáhnout. 
 
Bc. Nekolný příchod – 18:56 – přítomno 5 radních 

https://ezak.cesbrod.cz/
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Bc. Nekolný sdělil, že se zřídí komise, která bude posuzovat, jaké auto je vrak a jaké ne. 
Ing. Ulík souhlasil a zeptal se na další postup. 
Mgr. Dočkalová shrnula proces, jak by to mělo v praxi vypadat. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 269/2022 
Rada města 
 
I.      ruší 
 
   veřejnou zakázku vyhlášenou dne 18. 5. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - provádění 
odtahů vozidel pro město Český Brod" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky. 
 
II.      ruší 
 
   veřejnou zakázku vyhlášenou dne 18. 5. 2022 pod názvem "Rámcová smlouva - 
provozování odstavné plochy pro město Český Brod" z důvodu nepřijetí vyhovující nabídky. 
 
18. Vyhodnocení veřejné zakázky "Úsekové měření na silnici I/12" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada města usnesením č. 179/2022 ze dne 11. 5. 2022 souhlasila s vyhlášením veřejné 
zakázky malého rozsahu "Úsekové měření na silnici I/12". Tato byla vyhlášena, osloveno 
bylo 6 subjektů. V termínu pro podání nabídky byla předložena pouze jediná, a to nabídka 
společnosti AŽD Praha s.r.o., IČO: 48029483, s nabídkovou cenou 3.391.632,66 Kč bez 
DPH. Vzhledem k převažujícímu účelu veřejné zakázky, kterým jsou dodávky, a s ohledem 
na výši nabídkové ceny nelze v režimu zakázky malého rozsahu tuto zadat a radě města je 
tak předložen návrh na její zrušení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Zrušit VZ. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
V souladu. 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Dočkalová shrnula informace z nabídky a schůzky, která proběhla.  
Ing. Ulík zmínil, že minule se řešil přenosný radar, tak situaci mohlo vyřešit více 
„stacionárních boxů“ 
Bc. Nekolný sdělil, že to nepůjde, protože musí být splněny náležitosti. 
Ing. Majer dodal, že je tam zakázaná okamžitá rychlost a přenosný radar měří jen okamžitou 
rychlost. 
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Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 270/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   nabídku uchazeče o veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12" společnosti AŽD 
Praha s.r.o., IČO: 48029483, s nabídkovou cenou 3.391.632,66 Kč bez DPH. 
 
II.      ruší 
 
   veřejnou zakázku "Úsekové měření rychlosti na I/12". 
 
19. Smlouva o výpůjčce Zvonice 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Město má zájem zpřístupnit zvonici pro veřejnost, konat v ní prohlídky pro veřejnost, kulturní 
a tematické akce, což z bezpečnostních důvodů možné předmět výpůjčky využívat pro 
veřejnost. Město předpokládá, že by zajistilo restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr 
na opravu vnějšího kamenného pláště budovy. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy a z jednání s panem farářem. Doplnila, že smlouva navazuje na 
smlouvu z roku 2008.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
Mgr. Klinecký dodal, že je rád, uvítal převzetí do majetku města, alespoň formou výpůjčky. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 271/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek p. č. st. 4, o výměře 79 m2, jehož součástí je 
budova bez č. p. nebo ev., k. ú. Český Brod, (budova zvonice u kostela sv. Gotharda) s 
Římskokatolickou farností Český Brod, se sídlem nám. Husovo 78, 282 01 Český Brod, 
IČO:48664006. Návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      pověřuje 
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   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 
20. Smlouva o dílo - projektová dokumentace na půdní vestavbu v budově č. p. 1 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje finanční prostředky v rámci programu Rekonstrukce 
a přestavby veřejných budov na rekonstrukci budovy č.p. 1 etapu II. - IV. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí bude dotčena téměř celá budova, bylo by vhodné 
realizovat výstavbu schodiště do půdních prostor, aby následnými stavebními pracemi 
nebyla poškozena již zrekonstruovaná část budovy. 
V přímém poptávkovém řízení, byly osloveny dva subjekty, které disponují zkušenostmi s 
projektování staveb pod památkovou ochranou s žádostí o zaslání cenové nabídky 
zhotovení projektové dokumentace k opravě fasády budovy č. p. 1.  
Společnost ZOAA s.r.o., IČO: 24784036  - nabídková cena 845.400,- bez DPH. 
Společnost Ing. arch. Martin Hájek, IČO: 16796080 - nabídková cena 768.700,- bez DPH. 
Na základě nabízené ceny byl vybrán Ing. arch. Martin Hájek.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o dílo. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Projektová dokumentace bude hrazena z rozpočtu města z projektových dokumentací. Na 
realizaci stavebních prací bude zažádáno o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 
50 % uznatelných nákladů bez DPH. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast: Cestovní ruch a památky Podoblast: Nabídka pro návštěvníky a památky ve 
městě Specifický cíl: Regenerovat MPZ Český Brod a Štolmíř jako urbanistické celky 7.2.7 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu  
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 272/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na 
půdní vestavbu budovy č. p. 1 s Ing. arch. Martinem Hájkem, IČO: 167 96 080. Návrh 
smlouvy o dílo je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
 
21. Dodatek č. 34 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města - UNIQA pojišťovna, 
a.s. 
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1) Informace o materiálu pro RM 
Na základě situace, kterou muselo město vyřešit ohledně ukrajinských uprchlíků, které 
ubytovalo, předkládáme RM dodatek k pojistné smlouvě na pojištění majetku. Pojistnou 
smlouvu na pojištění majetku má město Český Brod uzavřenou s UNIQA pojišťovna, a.s. V 
tomto případě se jedná o dodatek č. 34, kterým se přidává další místo pojištění a to objekt 
veteriny č. p. 1280, Klučovská ulice, Český Brod, kde jsou také ukrajinští uprchlíci ubytováni. 
Na nutnosti tento prostor pojistit se dohodlo vedení města. Prostory užívá město na základě 
smlouvy o výpůjčce. Uzavřením dodatku č. 34 k pojistné smlouvě se nenavyšuje výše 
pojistného, jedná se pouze o přidání dalšího místa pojištění do přílohy č. 1 k pojistné 
smlouvě č. 2739300790. 
 
2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy.  
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 273/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 34 k pojistné smlouvě mezi městem Český Brod a společností 
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480. 
Návrh dodatku je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku k pojistné 
smlouvě. 
 
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 202100344 - TransPharmaceutic s.r.o. 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
RM dne 25. 5. 2022 vyhlásila záměr na převod nájemní smlouvy ze společnosti 
TransPharmaceutic s.r.o. na společnost Anny Pharm s.r.o. Transpharmaceutic s.r.o. 
uzavřelo nájemní smlouvu č. 202100344, na nájem nebytových prostor v budově č. p. 620, v 
areálu nemocnice, za účelem provozování lékárny. Společnost Anny Pharm s.r.o. je 
nástupcem stávající společnosti. 
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce dne 30. 5. 2022 a sejmut dne 16. 6. 2022. Do 
data sejmutí nebyla na podatelně města evidovaná žádná námitka proti tomuto záměru 
města. 
Předkládáme RM k souhlasu dodatek č. 1 ke smlouvě 202100344. 
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2) Návrh odboru na řešení 
OR doporučuje RM souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nejsou. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
dle důvodové zprávy. Dodala, že se jedná o změnu názvu. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 274/2022 
Rada města 
 
I.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 202100344 mezi městem Český Brod 
a společností TransPharmaceutic s.r.o., se sídlem Husitská 3, 130 00 Praha 3, IČO: 
6081223. Návrh dodatku je přílohou k originálu k tomuto usnesení. 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. 
 
23. Ukončení dohody o hostované elektronické spisové službě s obcí Poříčany 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Městu Český Brod byla doručena výpověď Dohody o partnerství č. 290/2011/OVV ve znění 
dodatku č. 201700164 na využívání hostované spisové služby k projektu Vybudování 
technologického centra ORP Český Brod. Zároveň paní starostka obce Poříčany Mgr. Hana 
Teršová požádala o možnost ukončit výše uvedenou dohodu ke dni 30. června 2022. Po 
projednání s právničkou města JUDr. Markovou a vedoucí finančního odboru Ing. 
Jedličkovou navrhujeme žádosti o ukončení dohodou vyhovět i vzhledem k minimální výši 
plnění. V případě, že by rada města této žádosti nevyhověla, bude dohoda ukončena ke dni 
31. srpna 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji ke schválení 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
V případě, že rada města vyhoví žádosti o ukončení dohody dohodou, bude obci Poříčany 
dobropisována částka o 1.167 Kč vyšší. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný předal slovo tajemníkovi MěÚ Ing. Kašparovi, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 275/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   ukončení dohody o partnerství č. 290/2011/OVV ve znění dodatku č. 201700164 na 
využívání hostované spisové služby k projektu Vybudování technologického centra ORP 
Český Brod ke dni 30. června 2022. 
 
24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb městského architekta 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V souvislosti s pětiletým výročím služeb městského architekta dle přiložené smlouvy, která 
byla uzavřena na základě předchozího výběrového řízení a také v souvislosti s aktuálním 
vývojem inflace, předkládáme radě města ke schválení dodatek smlouvy. Služby městského 
architekta Ing. arch. Jiří Pavlíček poskytuje komplexně dle znění uzavřené smlouvy k plné 
spokojenosti vedení města a odborně podporuje výkon agend v samostatné působnosti 
města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme ke schválení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Služby MA jsou hrazené z položky rozpočtu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby. 
V roce 2022 by šlo o navýšení do cca 50.000 Kč. Položku rozpočtu pravděpodobně nebude 
potřeba navyšovat. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Ing. Kašpar doplnil, že se do smlouvy také vkládala inflační doložka. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 276/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb městského architekta s účinností od 1. 
července 2022. Návrh dodatku č. 1 je přílohou originálu k tomuto usnesení.  
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II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku č. 1. 
 
25. Revokace usnesení, prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 1, Arnošta z Pardubic 25, 
Český Brod 
 
1) Informace o materiálu pro RM 
Pan Michal Švandrlík má s městem Český Brod uzavřenou nájemní smlouvu č. 90/2013/FO 
ze dne 24. 4. 2013 na užívání bytu č. 1, na adrese Arnošta z Pardubic 25, Český Brod, na 
dobu určitou. Dodatkem č. 5 bylo užívání bytu prodlouženo do 30. 6. 2022. Nyní pan 
Švandrlík žádá o prodloužení nájemní smlouvy o další rok, tj. od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. 
Dle posudku k určení tržní ceny, kterou pro město vypracoval pan Jedelský, jednatel realitní 
kanceláře Bohemia, se tržní nájemné za tento byt pohybovalo v rozmezí 9.000 Kč - 11.000 
Kč měsíčně. Nyní předkládáme nový posudek k určení tržní ceny 
Za byt 3+kk o velikosti 70,10 m2 platil pan Švandrlík měsíční nájemné ve výši 4.436 Kč a od 
1. 7. 2019 bylo měsíční nájemné zvýšeno na 7.000 Kč. V roce 2021 se mu nájemné 
nezvyšovalo z důvodu plísně v bytě. Nájemné platí řádně. Pan Švandrlík pracuje jako učitel 
na základní škole Žitomířská. Žádost pana Švandrlíka, návrh dodatku č. 6, nájemní smlouva 
+ dodatky a posudek k určení tržní ceny jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
Usnesením č. 227 / 2022 ze dne 8. 6. 2022 rada města schválila prodloužení nájmu k 
uvedenému bytu a zvýšení nájemného na částku 13.000,- Kč. Následně se na vedení města 
obrátil ředitel ZŠ Žitomířská se žádostí o přehodnocení uvedeného rozhodnutí s tím, že 
došlo ke skokovému navýšení, které by mohlo vést až k odchodu pana Švandrlíka ze školy.  
 
Radě města předkládáme materiál k případné revokaci přijatého usnesení. S ohledem na 
tuto situaci navrhuji úpravu nájemného na částku 10.000,- Kč měsíčně s tím, že v dalších 
letech by mohlo docházet k postupnému navyšování. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuji schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Nájemné je příjmem hospodářského střediska. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. Zároveň poprosil o přehodnocení situace. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bc. Nekolný dodal, že ekonomická stránka je důležitá, učitelé chybí snad všude.  
Mgr. Klinecký zmínil situaci, která nás může čekat v budoucnu, vyhověl by žádosti. 
Radní Charvát sdělil, že pokud nastane situace, že přijdeme o učitele, už to nevyřešíme.  
Ing. Majer dodal, že by se ke všem mělo přistupovat stejně. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 
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s c h v á l e n o (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 277/2022 
Rada města 
 
I.      revokuje 
 
   usnesení č. 227 / 2022 ze dne 8. 6. 2022. 
 
II.      souhlasí 
 
   s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 90/2013/FO s panem M. Š., kterým se 
prodlužuje doba užívání bytu č. 1, Arnošta z Pardubic 25, Český Brod o jeden rok, tj. od 1. 7. 
2022 do 30. 6. 2023 a mění se výše nájemného na částku 10.000 Kč měsíčně. Návrh 
dodatku č. 6 je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
III.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku.  
 
26. Žádost o individuální dotaci z Programů podpory sportu, kultury a volného času - 
Program č. 2 - Blechová Petra 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 

  
V souladu s Programy podpory sportu, kultury a volného času, program č. 2 - Podpora 
tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a 
seniory, reprezentace města - je předložena individuální žádost o přidělení dotace v 
mimořádném termínu za účelem podpory aktivit fyzických osob reprezentujících příslušnost k 
městu Český Brod. 
Hodnotící komise o žádosti jednala na svém jednání dne 25. 05. 2022 a navrhuje přidělit 
dotaci ve výši 10.000 Kč. 
Finanční prostředky, které byly alokovány do Programu 2, již byly rozděleny. Zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 15. 6. 2022 rozhodlo o přesunutí finančních prostředků z jiných 
kapitol na tuto akci. 
Žadatel: Blechová Petra 
Účel: účast na Mistrovství světa v gymnastickém aerobiku 2022, Portugalsko 
Termín: 10. - 12. 6. 2022 
Požadovaná dotace: 16.590 Kč 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Jedná se o kompetenci RM. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Finanční prostředky, které byly alokovány do Programu 2, již byly rozděleny. Zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 15. 6. 2022 rozhodlo o přesunutí finančních prostředků z jiných 
kapitol na tuto akci. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
KO 10 Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času. 
10.3 Financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a investičních akcí. 
10.3.1 Naplňovat Programy pro podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit a 
investičních akcí včetně jasně definovaných kritérií, priorit a finančních alokací. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Bez dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 278/2022 
Rada města 
 
I.      schvaluje 
 
   poskytnutí dotace z Programu č. 2 - Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce 
i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města ve výši 10.000 Kč 
žadatelce Petře Blechové. 
 
II.      pověřuje 
 
   starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
27. Výsledky participativního rozpočtu "Broďáci Brodu 2022" 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Hlasování o nejlepší návrh v participativním rozpočtu Broďáci Brodu opět probíhalo 
elektronickou formou na webu www.brodacibrodu.cz  v období od 16. května do 6. června 
2022 a bylo ověřeno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu 
hlasujícího. Hlasující mohl rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však 
mohl dát maximálně jeden kladný nebo jeden záporný hlas. Záporný hlas mohl udělit jen v 
případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů. Každý hlasující vybíral ze 17 návrhů, 
přičemž mohl využít 5 kladných a 3 záporné hlasy. Občané rozhodovali o investicích v 
celkové hodnotě 600.000 Kč, které byly na jejich realizaci vyčleněny z rozpočtu města. Počet 
hlasujících se oproti loňskému roku navýšil o 23,7 % a do hlasování se zapojilo 1091 
hlasujících. Podrobné výsledky najdete v tabulce níže. 

Vítězným návrhem s 543 hlasy se stal návrh Psí park Evy Zhřívalové s rozpočtem 198.263 
Kč. Druhou příčku v žebříčku obsadil nový návrh Oživení dětského hřiště u radnice s 
rozpočtem 55.000 Kč. Pro tento návrh Andrey Hradecké hlasovalo 330 hlasujících. Jako třetí 
v pořadí se umístit návrh paní Alexandry Kecové Hřiště i pro větší děti s rozpočtem 372.000 
Kč a 310 hlasy. Součet nákladů všech tří uvedených návrhů, ale přesahuje možnou částku 
600.000 Kč. V pravidlech máme uvedeno, že pokud finanční prostředky nebudou dostačovat 
na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s 
omezeným rozpočtem. S paní Kecovou jsme se tedy dohodli na tom, že ze čtyř plánovaných 
herních prvků se pořídí jen tři a rozpočet jejího návrhu se tím pádem poníží na částku 
319.038 Kč. 

Po této úpravě vychází souhrn rozpočtů vítězných návrhů na 572.301 Kč, přičemž na 
participativní rozpočet se počítalo se 600.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tyto rozpočty 
vycházely z cenových nabídek odpovídajícím cenám začátku roku 2022 a nyní jsou ceny za 
materiály, herní prvky i dopravu vyšší, navrhujeme rozdíl (přebytek) ve výši 27.699 Kč využít 
na pokrytí rozdílu aktuálních cen na trhu v době realizace projektů.  

Hlasování bylo doplněnou krátkou anketou, její výsledky najdete ve spodní části webové 
stránky odkazu.  

V příloze předkládáme výsledkovou listinu hlasování.  

http://www.brodacibrodu.cz/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/psi-park/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/oziveni-detskeho-hriste-u-radnice/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/navrhy/hriste-i-pro-vetsi-deti/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vysledky-hlasovani-druheho-rocniku-brodaci-brodu-jsou-tu/
https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vysledky-hlasovani-druheho-rocniku-brodaci-brodu-jsou-tu/
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Radě města doporučujeme vzít na vědomí výsledky hlasování dle výsledkové listiny. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Na realizaci návrhů je počítáno s částkou 600.000 Kč. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Klíčová oblast rozvoje města: KO9: Řízení rozvoje, správa města a spolupráce. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není předmětem. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký navrhl doplnit do usnesení pověření pro odbory KVM, OŽPZ a OR. 
Mgr. Dočkalová nesouhlasila, dodala, že není příkazce operace ani u jednoho návrhu, 
nespadá to do její kapitoly. Herní prvky si přebírají TS.  
Bc. Nekolný návrh kvituje, musíme na tom spolupracovat, je to deklaratorní usnesení. 
Ing. Majer se zeptal, zda bude psí park oplocený a jestli je potřeba územní rozhodnutí. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že se posuzovalo dopředu, územní souhlasy se nedávaly, čekalo 
se na vítěze. Termín je do konce roku 2022, pokud se nestihne realizace, je možnost 
prodloužení do roku 2023. 
Ing. Kašpar dodal, že paní Ištváníková má vše předjednané a domluvené dopředu. 
Mgr. Dočkalová odpověděla, že u vítězného návrhu je uvedeno, že si plot budou stavět sami.  
Bc. Nekolný dodal, že i v tomto případě budou potřebovat stavební povolení. 
Mgr. Klinecký navrhl doplnit do znění usnesení - ukládá KVM ve spolupráci OR a OŽPZ…. 
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 279/2022 
Rada města 
 
I.      bere na vědomí 
 
   výsledky hlasování o nejlepší návrhy participativního rozpočtu "Broďáci Brodu 2022". 
 
II.      ukládá 
 
   kanceláři vedení města ve spolupráci s odborem rozvoje a odborem životního prostředí a 
zemědělství realizaci vítězných návrhů dle schváleného rozpočtu. 
 
28. Nařízení upravující způsob úhrady parkovného na parkovištích P+R 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
V návaznosti na úkol z 11. schůze rady města spočívající v přípravě rozšíření možnosti 
platby prostřednictvím SMS a mobilní aplikací na parkovišti P+R v ul. Krále Jiřího je radě 
předložen návrh úpravy nařízení, které reguluje způsob hrazení parkového. Stávající 
nařízení 5/2020 neumožňuje požadovaný způsob platby. Návrh nařízení byl konzultován s 
finančním odborem. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Schválit. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Dle smlouvy s poskytovatelem je rozšíření bezplatné. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Ing. Majer dodal, že je to další zóna. Při schůzce s MPLA se řešilo rozdělení těchto dvou 
lokalit, aby lidé věděli, co si platí.  
 
Bez dalších dotazů a připomínek bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení. 

s c h v á l e n o (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 280/2022 
Rada města 
 
I.      vydává 
 
   nařízení, kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na území města Český Brod. 
 
29. Zápis z jednání komise pro územní rozvoj, stavebnictví a dopravu ze dne 6. 6. 2022 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Předkládám zápis z jednání komise ze dne 6. 6. 2022. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
  
Bc. Nekolný předal slovo vedoucí odboru rozvoje Mgr. Dočkalové, která shrnula informace 
ze zápisu. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Nikdo se do diskuze nepřihlásil. Informace byla projednána. Následně bylo přistoupeno k 
dalšímu bodu jednání. 
 
30. Kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města a další informace 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Obvyklou součástí programu jednání orgánů města je bod: kontrola plnění usnesení rady 
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(zastupitelstva) města. Na jednání RM 16. 1. 2019 bylo dohodnuto, že součástí programu 
bude také bod kontrola plnění usnesení a úkolů z rady města. Bod bude opětovně zařazen 
jako poslední na pořadu jednání rady. 
Úkoly jsou zadávány vždy po jednání rady města a všichni radní mají do těchto úkolů přístup 
jako zúčastněné osoby přes filtr DZR. Zobrazit lze také úkoly po termínu, úkoly lze zobrazit 
dle zadávající i odpovědné osoby.   
Kontrola plnění usnesení může probíhat průběžně vždy na dalším jednání, popřípadě přes 
jedno jednání rady (měsíčně), či formou souborných zpráv za určité období, například 1/4 
roku. Předkladatel navrhuje vhodný model kontroly přijatých usnesení projednat na jednání 
rady.  
Přehled usnesení přijatých na jednání rady města v DZR, vyhledat příslušné jednání rady, 
záložka usnesení.  
Je vhodné projít úkoly zadané v uplynulých měsících postupně tak, aby rada zaujala 
stanovisko k jejich dosavadnímu plnění či výsledkům a rozhodla o dalším postupu.  
Rovněž je nutné při zadání úkolu dbát na přesné znění úkolu, požadovaný výstup a termín a 
při řešení úkolu jasně formulovat stanovisko rady města. Z tohoto důvodu se mi jeví 
usnesení rady jako nejlepší způsob, aby nedocházelo k nedorozuměním a nejasnostem 
ohledně postoje rady k výstupům z úkolů.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Bez návrhu na usnesení. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Není relevantní. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
Není relevantní. 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Není relevantní. 
  
Bc. Nekolný předal slovo místostarostovi Mgr. Klineckému, který shrnul informace dle 
důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Nikdo se do diskuze nepřihlásil. Informace byla projednána. Následně bylo přistoupeno k 
dalšímu bodu jednání. 
 
31. Varianty umístění skateparku 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Při jednání s firmou na realizaci skateparků (MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o. IČO: 
26177358) došlo mezi zúčastněnými (místostarosta Mgr. Klinecký, radní Kvasnička a radní 
Ing. Majer, jednatel MYSTICCONSTRUCTIONS, spol. s r.o.) ke shodě, že lokalita horního 
hřiště u ZŠ Žitomířská je pro umístění skateparku vhodnější než lokalita „Útulna“. Starosta 
Bc. Nekolný tuto lokalitu později také podpořil.  

Situaci komplikují majetkoprávní vztahy, neboť předmětný pozemek je ve vlastnictví TJ 
Slavoj Český Brod z.s. Radní Kvasnička navrhl možnost jednat s TJ Slavoj o odkoupení části 
pozemků potřebných pro skatepark (definována byla jižní část cca od jižních tyček branek). 
Radní Majer slíbil, že se pokusí se statutáry TJ domluvit, aby případný odkup podpořili 
v orgánech TJ a předkládá návrh, který zároveň bude řešit i plánované vypořádání pozemků 
u sportovního areálu Kutilka. Je velmi pravděpodobné, že by orgány TJ (valná hromada), 
tento návrh schválily. 
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Výměna / prodej by se uskutečnil ve dvou etapách: 
1. etapa (přehledněji v přílohách): 

 město získá 100 % pozemku 521/25 potřebného pro stavbu plánovaného parkoviště 
a cyklostezky (dnes vlastní 50 %),  

 město získá 211 m2 pozemku 523/8 potřebného pro stavbu plánovaného parkoviště 
(dnes ve vlastnictví TJ),  

 město získá 600 m2 pozemku 521/2 potřebného pro stavbu plánovaného parkoviště 
a cyklostezky (dnes ve vlastnictví TJ),  

 město získá 2.680 m2 pozemku 996/5 potřebného pro stavbu skateparku (dnes ve 
vlastnictví TJ),  

 finanční vyrovnání dle znaleckých posudků, 
2. etapa (přehledněji v přílohách) – po dostavbě sportovní haly: 

 zbytek pozemku 996/5 o výměře 4.456 m2 získává od TJ město (kdyby město halu 
nepostavilo, je dostatečně velký pro stavbu sportovní haly),  

 část pozemku 604/3 o výměře 4.456 m2 získává od města TJ (část pozemku 604/3 
o výměře 718 m2 si město nechává pro stavbu plánovaného parkoviště),  

 směna bez doplatku. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
- 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
- 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
- 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
- 
  
Bc. Nekolný předal slovo radnímu Ing. Majerovi, který shrnul informace dle důvodové zprávy. 
 
Následně byla otevřena diskuze. 
 
Mgr. Klinecký sdělil informace k lokalitě u horního hřiště. Z hlediska možných budoucích 
transakcí se domnívá, že nejlepší řešení by byla směna pozemku. Myšlenka skateparku u 
školy by měla být projednána s ředitelem ZŠ Mgr. Slavíkem, se kterým ještě o této situaci 
nemluvil. Dle něj je bližší cesta na „Útulně“. 
Ing. Ulík sdělil, že není zájem školy mít v místě skatepark, chápe, že by to bylo jednoduché 
na realizaci a chtěl, aby se vrátila původní varianta na umístění mezi Lidl a Penny.  
 
Diskuze byla ukončena. Informace byla projednána. Následně bylo přistoupeno k obecné 
rozpravě. 
 
Obecná rozprava  
 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a zároveň rovnou zahájil diskuzi. 
 
Ing. Majer se zeptal, jak to vypadá s likvidací kolejí, smluvní partner (železniční muzeum) věc 
neřeší. 
Mgr. Klinecký odpověděl, že kromě povolení, které máme k dispozici, potřebujeme ještě 
povolení od SŽ, že tam můžeme provést nějaké práce. Údajně tam došlo k tomu, že tam 
pracovníky vykázali z prostoru u nádraží. Dále uvedl, že o opravách byla jen ústní domluva, 
takže nyní je situace na mrtvém bodě. Musíme si obstarat souhlas. 
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Mgr. Dočkalová dodala, že pokud je chyba u nás, měli jsme si to zajistit dopředu. Pokud je 
potřeba nějaké povolení, tak ať přijdou a povolení jim připravíme. Měla by si vše zařídit 
samotná firma.  
Ing. Majer sdělil, že by jim měla být zaslána výzva, aby to udělali v termínu dvou měsíců – 
doporučeně - ÚKOL. 
JUDr. Marková reagovala, že o tom momentálně nic neví a musí se s případem seznámit. 
Mgr. Klinecký řekl, že byly definovány lhůty, které jsou už dávno ukončené. 
 
Ing. Majer se zeptal, zda již máme energetické úspory (DS ANNA).  
Mgr. Dočkalová odpověděla, že by měla být doručena cenová nabídka.  
 
Vzhledem k tomu, že ze strany radních nebyly vzneseny další náměty a připomínky, pan 
starosta poděkoval zúčastněným za jednání a ukončil je. 

Konec 19:48 hod.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Nekolný  Ing. Filip Ulík 
starosta města ověřovatel zápisu 
 
 


